Kedves Eladó,
Rendkívül fontos számunkra, hogy megbízható és biztonságos szolgáltatást nyújtsunk mind
eladóink, mind vevőink számára. Ez bizalmat eredményez a platformunk iránt és vásárlóink
elégedettsége jobb eladási eredményeket hoz.
A biztonságos platform biztosítása érdekében szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy még
egyszer összefoglaljuk a Catawikin való értékesítés szabályait. A részleteket megtalálja a
Használati feltételekben is.
A Catawikin való értékesítés szabályai
Miért van szükség szabályokra a Catawikin való értékesítéshez?
●
●
●
●

Az eladóink és vevőink számára egyaránt elfogadható élmény érdekében
A vevők kockázatának minimalizálása érdekében
Az esélyegyenlőség érdekében minden felhasználónk számára
A nemzetközi jogszabályok és szabályozások betartása érdekében

A tételek értékesítésére vonatkozó általános szabályok:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Az eladó a kínált tétel jogszerinti tulajdonosa és felhatalmazással rendelkezik a tétel
eladására vonatkozóan.
Az eladó olyan tételeket kínál árverésre, amelyek eladása engedélyezett.
Az eladó világos, őszinte és pontos leírást, illetve fotókat biztosít a felkínált tételről és
megemlíti az esetleges hibákat és sérüléseket.
Az eladó megfelel minden adózással kapcsolatos jogi előírásnak és (kereskedelmi)
szabályozásnak és helyes információval (mint például vállalatának adatai) regisztrál a
kereskedelmi értékesítéshez.
Az eladó nem kínálhatja ugyanazt a tételt más értékesítési csatornákon keresztül
eladásra, amíg a tételt a Catawikin kínálja árverésre.
Az eladónak postáznia kell a tételt a vevő általi kifizetést követő 3 munkanapon belül
(és miután a Catawiki értesítést küldött a kifizetés teljesítéséről), valamint
nyomkövetési kódot kell biztosítania (kivéve, ha a vevő úgy dönt, hogy személyesen
vesz át a tételt).
Bármilyen probléma esetén a vevőnek és az eladónak olyan közös megegyezésre kell
jutnia, amellyel mindketten elégedettek. A Catawiki közvetítőként járhat el,
amennyiben szükséges.

Mi nem megengedett a Catawikin?
●
●
●
●
●

A felhasználók és munkatársak zaklatása
A nem eredeti tételek árverésre kínálása
Olyan tételek árverésre kínálása, amelyek publikálása vagy eladása szerzői jogot sért
Olyan tartalmak (beleértve fotók) felhasználása, amely más felhasználóktól származik
Saját tételre való licitálás saját fiókból és/vagy mások felkérése licitálásra azzal a
célzattal, hogy az mesterségesen megnöveli az árat (“shill bidding”)

●
●
●

Értékesítési megállapodás egy másik felhasználóval a Catawiki közbenjárása nélkül
annak érdekében, hogy a felek elkerüljék a jutalék kifizetését
Adócsalás a Catawiki platform használatával
Tételek felkínálása áltranzakció részeként, pénzmosási szándákkal

A Catawiki rendszeresen végez (adat-) elemzéseket annak biztosítása érdekében, hogy
minden felhasználó a fenti szabályoknak megfelelően jár el. A fenti szabályok egyikének
megsértése következtében az illető figyelmeztetésben részesül, vagy Catawiki-fiókja
ideiglenesen vagy véglegesen befagyasztásra kerül.
Hivatásos eladók és további kritériumok:
Eladóként Ön személyesen felelős az adózással kapcsolatos jogszabályok és kereskedelmi
szabályozások betartásáért a tartózkodási helyén hatályban lévő jogszabályok alapján és
bármely más országban hatályos szabályozások alapján, ahol aktív tevékenységet folytat
vagy ahonnan értékesít. A hivatásos eladók, azaz olyan eladók, akik saját üzlettel
rendelkeznek és a Catawikin keresztül folytatnak kereskedelmi célú értékesítést, kötelesek
regisztrálni vállalatuk adatait, beleértve, amennyiben alkalmazandó, az érvényes
kereskedelmi kamarai számot és az adószámot. Ön akkor lehet hivatásos eladó, ha:
●
●
●
●
●
●

rendszeresen nagy mennyiségű tételt kínál árverésre
rendszeresen kínál árverésre olyan tételeket, amelyeket nem saját használatra
gyártott
mások ügynökeként kínál árverésre tételeket
azért vásárol tételeket a Catawikin, hogy viszonteladóként értékesítse azokat
rendszeresen ugyanazt a típusú tételt értékesíti
több mint 50.000 euró bevételre tesz szert egy évben a Catawikin való értékesítéssel

Ha úgy döntünk, hogy Ön a fenti kritériumok egyikének megfelel, megbeszéljük Önnel, hogy
szükséges-e hivatásos eladóként regisztrálnia a Catawikin. Ebben az esetben nem számít,
hogy Ön teljes vagy részmunkaidőben értékesít a Catawikin. Amennyiben kérdése vagy
kétsége van státuszával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi
(adó)tanácsadójával. Fontos, hogy ez a személy további információval tudjon szolgálni az
üzlettulajdonosként szükséges adózással és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatban.
Reméljük, megfelelően tájékoztattuk Önt. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további
kérdése van.
Üdvözlettel:
A Catawiki csapata

